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Txell Milà i Marina Oliveres van passar un càsting amb 30 joves d’arreu de Catalunya

Dues joves de Granollers actuaran 
en el projecte Òpera a Secundària

Txell Milà i Marina Oliveres seran dues de les solistes de l’òpera ‘Oh, amor!’

Granollers

Teresa Terradas

Dues alumnes de cant del 
Conservatori de Granollers, 
Txell Milà i Marina Olive-
res, han estat seleccionades 
com a solistes per participar 
en una òpera del projecte 
educatiu Òpera a Secun-
dària, del Gran Teatre del 
Liceu, que s’estrenarà el 
maig de l’any que ve. Milà, 
que és alumna de quart, i 
Oliveres, que cursa cinquè 
de Grau Professional, van 
haver de passar un càsting el 
10 d’octubre passat al qual 
s’hi van presentar 30 joves 
d’arreu de Catalunya. 

L’òpera en què partici-
paran és Oh, l’amor! , del 
compositor català Mario 
Ros, fent el paper de dues 
de les quatre solistes joves, 
que actuaran al costat de dos 
solistes professionals adults, 
a més de diversos cors i la 
Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya. Actualment, 
Milà està estudiant segon de 
Batxillerat, i Oliveres, està 
fent segon de carrera a la 
Universitat.

Les dues noies van fer 
la preparació al costat del 
professor del Conservatori 

Josep Maria Sauret. “Vam 
preparar els fragments obli-
gatoris que havien demanat 
de l’òpera, fent classes de 
repertori i d’interpretació 
musical”, ha explicat Sauret, 
que també és director d’or-
questra. Segons el professor, 

Milà i Oliveres són unes 
alumnes “que despunten 
molt i que fan un bon tre-
ball”.

L’equip directiu de l’Escola 
Municipal de Música i Con-
servatori Josep Maria Ruera 
de Granollers assegura estar 

molt orgullós de la feina 
feta, dins i fora de les aules, 
dels seus alumnes. “Valo-
rem molt l’esforç que fan de 
poder i voler compaginar els 
seus estudis de Grau Profes-
sional amb altres estudis i 
activitats”, comenten.

L’Escola de Música Josep Maria Ruera 
de Granollers inaugura el nou curs

Granollers

L’Escola Municipal de Música Josep Maria 
Ruera de Granollers va inaugurar el curs 
2014/2015 en un acte celebrat aquest dime-
cres a la tarda al mateix equipament. En 
aquest acte també es va fer el comiat dels 
alumnes de sisè curs de grau professional, 
que van acabar els seus estudis de Grau Pro-

fessional el juny passat a l’Escola Municipal 
de Música. El músic, exalumne, professor i 
secretari acadèmic de l’escola Jordi Masó, va 
ser l’encarregat d’impartir la lliçó inaugural, 
sota el títol “40 anys a l’escola”, en què va par-
lar de la seva experiència i la seva vinculació 
amb aquest centre escolar durant tots aquests 
anys. L’acte d’inauguració es va tancar amb 
un breu concert a càrrec de dos dels alumnes 
graduats l’any passat, Víctor Braojos, al piano, 
i Rubèn Torres, flauta travessera.
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Música francesa, teatre i amor 
s’uneixen en la nova proposta 
de Teatre de Ponent
Granollers

EL 9 NOU

La música francesa, el tea-
tre i l’amor arribaran aquest 
cap de setmana al Teatre de 
Ponent de Granollers amb 
el muntatge Comment te 
dire adieu, de Sergi Manel 
Alonso, un dramaturg emer-
gent molt ben considerat. 
L’obra, amb una posada en 
escena de petit format i 
ambientada en un petit bar 
de Gràcia, es va estrenar 
amb èxit a la sala Flyhard 
de Barcelona, i a Ponent es 
podrà veure dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 
7 de la tarda.

Comment te dire adieu és 
una història sobre l’amor, 
sobre com aquest afecta la 
gent i sobre com s’afronta 
en diferents situacions de la 
vida. Els seus protagonistes 
són en Francesc, un dèspota 
i prepotent propietari del 
bar; la Mònica, una noia 
descarada i aparentment 

sense complexos; l’Andreu, 
client habitual del bar, i la 
Lola, una alegre i somrient 
cambrera. Els quatre s’hau-
ran d’enfrontar a les seves 
pròpies pors i aprendran a 
dir adéu al passat per rebre 
l’amor com es mereix. 

CANVIS EN LA VISIÓ DE 
L’AMOR

Tots ells viuran una munta-
nya russa emocional que els 
farà canviar la seva visió de 
l’amor, sempre amb l’humor i 
la tendresa de fons, i l’acom-
panyament de la música de 
François Hardy, Raphael, 
Baccara o la banda sonora de 
Les parapluis de Cherbourg.

La programació d’aquesta 
obra entra en la línia del 
Teatre de Ponent d’apostar 
per obres amb intèrprets 
i directors professionals 
emergents. Els intèrprets de 
l’obra són Jerry Adam, Roc 
Esquius, Maria Asensio i 
Núria Deulofeu.              

El mercat 
Sant Carles de 
Granollers obre 
un concurs per 
decorar l’entrada

Granollers

EL 9 NOU

El mercat Sant Carles de 
Granollers ha convocat un 
concurs per escollir l’obra 
gràfica que il·lustrarà l’en-
trada principal de l’edifici, a 
la plaça de la Caserna. L’obra 
guanyadora serà ampliada 
i exposada durant un any. 
L’objectiu és ambientar 
l’entrada amb una imatge 
elegant i suggerent i que, 
al mateix temps, l’exposició 
de l’obra permeti a l’autor 
donar-se a conèixer. 

El concurs és obert als 
majors de 16 anys, i el tema 
ha d’estar relacionat direc-
tament i indirectament amb 
el comerç i/o l’alimentació. 
La tècnica és lliure però 
l’obra ha de tenir orientació 
horitzontal. Els treballs es 
poden presentar fins al 31 
de desembre i el veredicte 
es donarà a conèixer el 15 
de gener. L’obra guanyadora 
estarà en propietat del mer-
cat i serà exhibida de mane-
ra permanent fins que no es 
convoqui un nou concurs. 
Totes les obres participants 
s’exposaran durant 15 dies 
en un dels espais del mercat 
Sant Carles.


